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Att få känna sig välkommen är en av grunderna för en kyrka. Att få känna 
att här får jag vara, med min tro, med mina frågor, med min person och 
den jag är. Det är inte alltid så lätt att tro, det finns många hinder på vä-
gen, våra egna eller de som omgivningen sätter upp. Därför måste kyrkan 
vara välkomnande och stå för öppenhet. Och det är min tro min vilja att 
Abrahamsbergskyrkan är både välkomnande och öppen. Det är och ska 
vara ett signum för oss. Att trösklarna är låga, och att man känner sig 
sedd och bekräftad. Vår tro ser olika ut, tar sig olika uttryck och anled-
ningen till att vi söker oss hit skiftar. Det kan vi dela med oss av, det kan 
vi lära oss av, olikheten berikar oss. 

Det varma välkomnandet fick också jag känna av när jag installerades 
som pastor i Abrahamsbergskyrkan i början på juni. Tack för alla goda ord 
som sades, tack för hälsningar, kramar och blommor. Ett välkommande 
som känns och som ger inspiration för att tillsammans med kollegiet och 
församlingen bygga vidare på allt det goda som redan finns. 

Jag vill också passa på att välkomna dig att ta kontakt med mig. Ta tag i 
mig när vi ses i kyrkan eller ring för att boka en tid.  Det kan gälla kyrkan, 
tron eller dig själv, det mesta är värt att tala om, inget är för stort eller 
för litet. 

Kollegiet kommer att växa under hösten, och vi välkomnar Kalle Sjöholm 
som kommer att jobba med tonår och ungdomskören Matt 5:15. Mer 
om Kalle kan du läsa längre fram i tidningen. Välkommen Kalle, vi ser fram 
emot att jobba med dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss. 

Välkommen vill jag också säga inför ”höstterminen”. Vi hoppas att Abra-
hamsbergskyrkan ska vara en mötesplats. En plats för alla åldrar, för 
människor med olika erfarenheter och tankar. En plats där vi får möta 
varandra, föra samtal, fira gudstjänst och tillsammans närma oss Gud.

/PÄR LEWIN RONNÅS

Samordnare Gunvor Martinson, 08-564 312 22  Ansvarig utgivare Bertil Högström, 08-87 52 73

Layout Magnus Höij  Omslag Erik Bronner
Manusstopp 3 november  Nästa Livet kommer i början av december
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Taizé - enkelt men fantastiskt
I början av april satte jag 
mig på ett tåg och reste 
till en kristen gemenskap 
i Taizé i östra Frankrike 
för att leva där i drygt två 
månader. 

Att leva i en kristen 
gemenskap tillsammans 
med andra unga männis-
kor och få låta bönen och 
tron få vara i centrum för 
sitt liv var en fantastisk 
upplevelse. 

Vi var ca 30 tjejer från 
olika delar av världen som 
delade vardagen i huset 
där jag bodde och totalt 
var vi runt 100 volontärer 
som valt att komma till 
Taizé för att ta paus i vårt 
vanliga liv och spendera 
tid med vår tro och våra 
tankar. 

Tre gånger om dagen 
stannade vi upp i vårt ar-
bete och gick tillsammans 

till kyrkan för att be i sång 
och tystnad med bröderna. 
Bönen satte rytmen för 
dagarna och var i centrum 
för vårt liv som annars 
bestod i samtal och arbete. 

Varje dag började och 
avslutades med bön och 
varje morgon innan fru-
kost var man välkommen 
att ta nattvarden. 

Varannan vecka hade vi 
som bodde ihop sharing då 
vi samtalade om en bibel-
text eller gjorde övningar 
runt ett ämne ur Bibeln. 
Jag är otroligt tacksam och 
känner mig privilegierad 
som under en tid har fått 
leva ett liv där Gud helt är 
i fokus. Enkelheten och 
insikten om vad som är 
viktigt här i livet är något 
jag bär med mig från 
Taizé. 

/SARA FURUHAGEN
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om sånger för gudstjän-
stbruk. Sånger skrivna av 
Bob Dylan, Mauro Scocco, 
säger Linda.

Det som visade sig 
tydligt var att det inte går 
att tala om andlig eller icke 
andlig musik. Musiken blir 
andlig beroende på sam-
manhanget. 

/SIMON HJÄLMEFJORD

Efter en tid som 
mamma ledig är Linda 
Carlberg nu tillbaka 
som musik ledare i 
Abrahamsbergskyr-
kan. Under småbarns-
passningen har hon 
också blivit klar med 
sin C-uppsats. 

”Pop och visa i gudstjänst” 
är namnet på uppsatsen 
som nu är helt klar.

– Jag var rädd att efter 
så många år återvända till 
skolbänken och helt plöt-
sligt skriva en akademisk 
uppsats, säger Linda, men 
fortsätter snabbt:

– Samtidigt var det 
spännande att fördjupa 
mig i något jag gått och 
funderat kring länge.

I kyrkan är musiken 
ytterligare ett språk för 
att tydliggöra det buds-
kap och den känsla som 
man vill förmedla. Ett rikt 
språk som trotsar många 
hinder och går rakt in, när 
det är som bäst. Jag var 
nyfi ken på hur människor 
upplevde att höra sånger 
i gudstjänsten som de 
vanligtvis hör i sin vardag, 
säger Linda. Naturligtvis 
ska de samverka med 
texter, psalmer, predikan 

och annat som händer. 
Hon valde att i Allhelgo-
nahelgen föreslå två sånger 
som skulle ingå i gudstjän-
sten, en av Mikael Wiehe 
och en av Tove Jansson. 
Sex församlingar var med 
i undersökningen, så även 
Abrahamsbergskyrkan.

–  De fl esta var positiva 
och det kom många tips 

psalmer av  pop och visa
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Musikhösten 
i Abrahams-
bergskyrkran

Musiklivet är rikt! 
Musikgudstjänster, kon-
serter, Onstage, körer, 
band…

Nytt för i höst är att 
barnkören är delad i två, 
att ungdomskören får en 
ny ledare och att det startas 
upp en ny kör för vuxna, 
”Canta felice”.

Andra advent samarbetar 
Abrahamsbergskyrkan med 
Diakonia. Mikael ”Zifa” 
Eriksson och hans tolvman-
naband kommer att tillsam-
mans med kyrkans körer och 
andra körer i Stockholm göra 
en föreställning för alla sinnen. 
Musik, dans sång… Ett tillfälle 
man inte får missa!

Säkrast följer du det som hän-
der på hemsidan. Här nedan ser 
du grupperna:

Småbarnsmusik onsdag 9.30 och 
11.00 Ledare: Sofia Karsberg. 
Abrakadabra åk. 1-3 torsdag kl. 
18.00-18.45 Ledare: Linda Carlberg
Melodie från åk. 4. torsdag 17.00-
18.00 Mer inriktad mot musikal. 
Ledare: Linda Carlberg
Ungdomskören Matt. 5:15 från åk.9 
torsdag kl.19.00-20.30. Ledare: Kalle 
Sjöholm 
”Canta felice” en nystartad kör för 
vuxna. Tisdagar Kl.19.00-21.00 Le-
dare: Linda Carlberg. Start 2 september

Välkomna! Hälsar Linda m.fl.
 

Var, eller snarare 
vem är Kalle?
Namn: Karl-Johan ”Kalle” Sjöholm
Ålder: 24 
Tre ord som beskriver dig: snäll, sprallig, 
O’boyälskare
Färg på tandborsten: grön
Äter absolut inte till frukost: grapefrukt
Bästa SMU-minne: SMU:s rikskonferens 
på Skräddartorp när alla var uppe hela 
natten och sjöng!
Om du fick en miljon: skänka den ot-
vivelaktigt till ungdomsarbetet i Abra!

Jag heter alltså Kalle, en spontan, 
musikälskande, glad kille som har min 
bakgrund och uppväxt i Haninge söder 
om Stockholm. 

Sedan jag var liten har jag tillhört 
Immanuelskyrkan inne i stan där jag 
på senare år har jobbat mycket som 
ledare både på läger och konfirma-
tion. 

Just nu läser jag till lärare på 
Musikhögskolan och kommer för-
modligen att utöver musiken, läsa 
till ett annat ämne som vid dagens 
läge lutar åt att bli svenska. 

Jag sökte tjänsten i Abra då 
jag ser det som en möjlighet för 
mig att få arbeta med musik och 
med tonåringar, vilket jag tycker 
är mycket roligt, givande och 
utvecklande. 

Jag hoppas att jag kan tillföra 
lite utav min glädje och spon-
tanitet till SMU i Abra. Den 
spontaniteten tar jag med mig 
in i strumpkriget! Jag har redan 
nu börjat spara strumpor i 
olika storlekar. Men jag har  
aldrig varit med förut så var 
försiktiga, Rocky har landat!

BERÄTTAT FÖR ELIN ORVIK OCH 
MOA MELLBOURN

psalmer av  pop och visa
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Församlingens studier och kulturprogram sker i 
samarbete med Studieförbundet Bilda.
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SMU-grupperna startar 
vecka 36.

2 TISDAG
9.00 Morgonbön runt ljus-
globen.

3 ONSDAG 
13.00 Sill-och surström-
mingsfest. Anmälan senast 
27 augusti till tel. 80 20 70.

5-6 FREDAG-LÖRDAG
Samling för församling. 
Dagar på Koviken för alla 
intresserade. 

7 SÖNDAG – 16:e efter 
trefaldighet Döden och livet
11.00 Samlingsgudstjänst 
med nattvard. Pär Lewin 
Ronnås, Kör-och blåsar-
grupp. Se notis om söndagss-
kolans två nya grupper!

10 ONSDAG
13.00 Kyrka för 2000-talets 
människor – hur är den? Klas 
Eriksson, pastor. Ekumenisk 
samling i Kyrkan vid Brom-
maplan. OBS platsen.

13 LÖRDAG
15.00 Vårt Kongo. Livet, 
musiken, färgerna
Bernard Sakovabo, Rigobert 
Nkodia mfl. Samt ”alla” i 
Abrahamsbergskyrkan med 
band till Kongo. 

14 SÖNDAG – 17:e efter 
trefaldighet Rik inför Gud
 9.30 Musikgudstjänst för 
små och stora. Sofia Kars-

OKTOBER

berg.
11.00 Gudstjänst. Bertil 
Högström. Tuija Hilding-
Rydevik och Ann Titus, 
sång.

17 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås.

21 SÖNDAG – 18:e 
efter trefaldighet Att 
lyssna i tro. 
11.00 Gudstjänst. Lennart 
Lagerquist. Anders Lycke-
borg, sång. Kyrkkaffe vid 
Dragontorpet. SMU-dag 
vid Dragontorpet 12 – 15. 
Se notis på sidan 10. 

24 ONSDAG
13.00 En ton från urkyrkan 
till nu. Ett musikaliskt pro-
gram med Anna Skagersten, 
högskolelärare.
18.30 Angeläget. Vad tror 
du på egentligen? Utgångs-
punkt från söndagens text. 
Pär Lewin Ronnås.

28 SÖNDAG - 19:e 
efter trefaldighet  Trons 
kraft
11.00 Gudstjänst. Pär 
Lewin Ronnås. Lotta Thel-
ander, sång. Utgångskollekt 
till Hela människan. 

1 ONSDAG
13.00 Harry Martinson 
– naturens, havens och 
rymdens diktare. Karl-Olof  
Andersson, författare.

SMU-grupperna startar 

SEPTEMBER
4 LÖRDAG
Samling för ungdomsrådet 
och församlingsstyrelsen på 
Koviken

5 SÖNDAG - Den helige 
Mikaels dag Änglarna
11.00 SMU-gudstjänst. 
André Bertilsson. Matt.5:15. 
Nying-och scoutinvigning, 
Söndagsskola. Insamling till 
SMU-riks.

8 ONSDAG
13.00 Kvinna i Kongo 
– att leva i tre kulturer. Åsa 
Dalmalm, missionsforskare. 
Samlingen ingår i Kongo i 
fokus.

11 LÖRDAG
15.00 Mission och bistånd 
inför framtiden. 
Hur ser mission och  
bistånd ut om 10 år för 
församlingen, Svenska Mis-
sionskyrkan och Diakonia? 
Samlingen ingår i Kongo i 
fokus.
17.00 Barnkörkonsert. 
Abrahamsbergskyrkans 
barnkörer mfl.  

12 SÖNDAG – Tacksä-
gelsedagen Lovsång
11.00 Temagudstjänst om 
diakoni. Pär Lewin Ronnås. 
Sång av kören Tonfisskarna. 
Utgångskollekt till Sociala 
Missionen.
13.00 Upp med händerna! 
Vi sjunger, upplever och 
samtalar om lovsång.

Biltjänst. Behöver du skjuts till 
kyrkan? Ring tel 37 10 87. 
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Pär Lewin Ronnås. Lena 
Liman, sång.

2 SÖNDAG – Söndag 
efter alla helgons dag
Vårt evighetshopp
11.00 Gudstjänst. Lars 
Ingelstam. Sånggrupp med 
Lovisa Wennlund mfl.

5 ONSDAG
13.00 Anna Andersson och 
nåden. Valborg Lindgärde, 
f.d. rektor på Teologiska 
Högskolan.

8 LÖRDAG
HÖSTMARKNAD med 
konsert – se särskild notis!
11.00 Allsångskonsert - 
Abrakadabra

9 SÖNDAG – 25:e efter 
trefaldighet Den yttersta 
tiden
11.00 Gudstjänst. Karin 
Fritzson. Tradjazz-grupp, 
Söndagsskola. 

12 ONSDAG
13.00 Sånger som jag minns 
dem. Torbjörn Lantz, pastor.
19.00 Kongo i ett geopoli-
tiskt perspektiv. Anders 
Mellbourn. 

14 FREDAG 
20.00 Onstage.

15 LÖRDAG 
Grandios. SMU-dag i Im-
manuelskyrkan. 

16 SÖNDAG – Söndag 
före domssöndagen
Vaksamhet och väntan

Läs mer på hemsidan: 
www.abrahamsbergskyrkan.se

11.00 SMU-gudstjänst. Lia 
Andersson. Matt.5:15. 

19 ONSDAG
13.00 Bibelsamtal med Pär 
Lewin Ronnås.
18.30 Angeläget, Vad tror 
du på egentligen? Samtal 
med en ortodox kristen.

23 SÖNDAG - Doms-
söndagen Kristi återkomst
11.00 Gudstjänst. Petter 
Jakobsson. Blåsargrupp, 
Söndagsskola.  

26 ONSDAG
13.00 Från Amazonas djungel 
till Antarktis isvidder. Lars-
Olof  Johansson, fotograf.

30 SÖNDAG – 1:a i 
advent Ett nådens år
11.00 Gudstjänst. Pär Lewin 
Ronnås. Adventskör med 
Jonas Eliasson och blåsare.

3 ONSDAG3 ONSDAG
13.00 Adventssånger. Eku-
menisk samling i Famnen, 
Brommaplan.

6 LÖRDAG
19.00: konsert med Mikael 
”Zifa” Eriksson12-man-
naband, dans, körsångare 
från hela Stockholm. 

7 SÖNDAG – 2:a i ad-
vent Guds rike är nära
11.00 Musikgudstjänst med 
fokus på Kongo. Bo Fors-
berg. Zifa, Bisi Kongo och 
församlingens körer. 

Morgonbön runt ljusgloben – varje tisdag kl 9.

15 ONSDAG
13.00 Musik, dikt och konstut-
ställning med elever och lärare 
från Höglandsskolan.

17 FREDAG
19.00 Musikkafé med grann-
laget Jazzå Ängby. Godbitar 
ur jazzens historia. Servering. 
Inträde.

17-19 Distriktsungdoms-
helg i Eskilstuna

19 SÖNDAG – 22:a efter 
trefaldighet Frälsningen
9.30 Musikgudstjänst för små 
och stora. Sofia Karsberg.
11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Pär Lewin Ronnås. Canta Felice.  

22 ONSDAG
13.00 Vishetslitteraturen i 
Gamla testamentet. Rune Fors-
beck, pastor.
18.30 Angeläget.Vad tror du 
på egentligen? Samtal med en 
muslim.

26 SÖNDAG – 23:e efter 
trefaldighet Att leva tillsammans
11.00 Gudstjänst. Mårten 
Mårtensson. Markus Petters-
son, sång. 

 29 ONSDAG
13.00 Livet bakom muren. 
Emanuel Furbacken, sekreter-
are för Mellersta östern i Sv. 
Missionskyrkan.

1 LÖRDAG – Alla helgons 1 LÖRDAG – Alla helgons 1 LÖRDAG – Alla helgons 
dag Helgonen
11.00 Gudstjänst. Ljuständning. 

1 LÖRDAG – Alla helgons 1 LÖRDAG – Alla helgons 

NOVEMBER

3 ONSDAG3 ONSDAG

DECEMBER



Den 4-9 juni samlades 
tre kyrkor för konferens 
i Göteborg. Metodistkyr-
kan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och 
Svenska Missionskyrkan. 
På samma gång sågs också 
samfundens ungdoms-
organisationer samt den 
gemensamma ungdomsor-
ganisationen Equmenia. 

Under samma tak 
hade man både ge-
mensamma och enskilda 
sessioner. Utöver de olika 
organisationernas en-
skilda förhandlingar har 
deltagarna mötts i stora 
gudstjänster, storforum 
samt haft möjlighet att 
välja mellan ett 70-tal olika 
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Göteborgsmötet är avklarat – nu är grunden lagd 
för en gemensam kyrka. 

seminarier. Temat för 
Göteborgsmötet var just 
”Mötet”. Och möte blev 
det, möte mellan män-
niskor och möte mellan 
kyrkor och traditioner. 

Missionskyrkans cirka 
800 ombud beslutade om 
bland annat verksamhet-
splan och budget. 

Här lyftes fyra prior-
iterade områden fram:
● Växt och fördjupning. 
● Fördjupad enhet.
● En levande kraft i sam-
hället.
● Förnyelse av missions-
uppdraget. 

Ombuden valde också 
ny kyrkostyrelse, behand-
lade motioner och formul-

erade uttalanden.
Den stora frågan för 

de tre kyrkorna var frågan 
om att ta emot en avsikts-
förklaring om bildandet 
av en ny gemensam kyrka. 
Det beslutades alltså inte 
om bildandet av en ny 
organisation, utan att 
kyrkorna har för avsikt 
att gå vidare i arbetet att 
bilda en gemensam kyrka. 
Grundläggande i arbetet är 
att det inte handlar om en 
samverkan, inte heller en 
sammanslagning, utan att 
det handlar om att bygga 
någonting helt nytt. 

Under kommande år 
ska frågan förankras i 
församlingarna och man 
betonar vikten av en bred 
delaktighet i frågan. För att 
föra frågan vidare framåt 

Göteborgsmötet
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inför nästa års konferenser 
kommer tre nationella 
arbetsgrupper att tillsättas 

Något förslag om tid-
punkt för bildandet av den 
nya kyrkan finns ännu inte. 

Det fanns kritiska röster 
och debatten varade olika 
länge i de olika kyrkorna, 
men till sist kom alla i mål 
och samma avsiktsförklar-
ing kunde antas. 

Det är också viktigt att 
betona att det är samfun-
den som söker sig tillsam-
mans, vad det kommer att 
få för konsekvenser för 
den lokala församlingen, 
det bror på de beslut man 
fattar på varje ort.  

För vidare fördjupning 
rekommenderas boken 
”Gemensam framtid”. 
som kan köpas i kyrkan.

Göteborgsmötet

Utmaningen från 
evangeliet
Den sändning som Fadern 
gav Sonen har Jesus gett 
vidare till sina lärjungar. 
Guds församling utgör 
Kristi kropp – tydlig, 
synlig och handlande i 
den värld vi delar med alla 
människor. 

Med Jesus Kristus som 
centrum vill vi forma en 
kyrka som lever ut sitt 
uppdrag att möta männis-
kor i dagens samhälle.

Steg på vägen
Som steg på vägen har de 
tre kyrkorna sedan lång tid 
tillbaka närmat sig varan-
dra. Denna utveckling 
bekräftas av ett ökande 

antal gemensamma förs-
amlingar.

Därför vill vi tillsam-
mans bygga en ny ge-
mensam kyrka för vår 
tid och framtiden. Våra 
historiska rötter ur skilda 
traditioner är gåvor vi 
räcker varandra. 

Enhet i mångfald
Den nya kyrkan rym-
mer församlingar av olika 
karaktär och inriktning på 
samma sätt som vi som 
människor är olika och har 
olika gåvor, men är ett i 
Kristus. Denna gemenskap 
i mångfald ska tillsammans 
stödja och utveckla arbetet 
i församlingarna.

Avsiktsförklaringen i valda delar
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Välkomna till en höst 
med SMU! Grupperna 
träffas som vanligt med 
några undantag och 
några nyheter.
• Nyingscout byter dag till 
onsdagar.
• Barnkören byter tid.
• Νy kör startar för de som 
börjat i 4:an. Kören övar in 
ca en musikal per år.
• Musik och lek gör ett 
uppehåll. Intresseanmälan 
till sofia.karsberg@abraha
msbergskyrkan.se
• Söndagsskolan startar 
en ny grupp för de som 
börjat i 4:an och äldre.

Medlemsavgiften är 300 
kr per kalenderår. Under 
den tiden kan du vara med 
i så många grupper du vill.  
Betalas till SMU:s postgiro 
35 25 64-9.

Här är våra grupper och 
träffar:

Onsdag
9.30 och 11.00. 
Småbarnsmusik start 17 
september
Studiecirkel. Anmälan till 
80 20 70.

18.30-19.30 (Obs ny dag 
och tid!). 
Nyingscout start 3 sep-
tember
Åk 1 – åk 3
18.30-20.00 Scout start 3 
september - Från åk 4

Torsdag
17.00-18.00 Musikalkör 
start 4 september. Från 
åk 4
18.00-18.45 (Obs ny tid!)
Barnkör start 4 september
Åk 1-3
19-20.30 Ungdomskör 
(Fika kl 20.30 för alla som 
vill ansluta) start 4 sep-
tember
Från åk 9

Fredag
19.00 udda veckor
Tonår. start 12 september
Från 13 år
Håll koll på hemsidan! Där 
kan du se program och 
datum för bonustonår, 
distriktsläger, Onstage och 
liknande. 

Söndag
Söndagskola ca 1 söndag 
/månad. Kl 11.00
Höstens datum: 7 septem-
ber, 5 oktober, 9 novem-
ber, 23 november
Söndagsskolegudstjänst 
och avslutning 14 decem-
ber.
Bibelvandring från 4 år
Söndagsklubb från åk 4
Söndagsklubben träffas 
första gången söndagen 7 
september och pratar ihop 
sig om vad man vill göra 
under hösten. Välkommen 
du som går i 4:an eller 
mer!

SMU-hösten 2008 – full av aktiviteter
Gudstjänster m SMU

5 oktober kl 11.00
Scout- och nyinginvigning. 
Ungdomskören Matt.5:15 
sjunger. André Bertilsson 
predikar.

16 november kl 11.00
Ungdomskören Matt.5:
15 sjunger. Lia Andersson 
predikar

14 september och 19 
oktober kl 9.30
Musikgudstjänst för små 
och stora
Från 0 år och uppåt!!

14 december kl 11.00
Julspel och Julen sjunges 
in. Söndagsskoleavslut-
ning. Alla är välkomna!!

För mer info ring Sofia 
Karsberg 80 20 70.
Välkomna!

S U-
a
M

gd
m e d

marknad för
hela familjen
Söndagen den 21 september
i Dragontorpet, Abrahamsberg.
kl 12-15

- Café
- Korvgrillning
- Hembakt
- Uppträdanden
- Aktiviteter
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Vigsel
SARA SVENSSON och DESMOND WRIGHT 
vigdes i Voxtorps kyrka  den 28 juni 
2008.

Dop
JONATAN LAESTANDER, ANNA NATT OCH 
DAG, MALIN NORRBY OCH JOSEFIN SASSE 
döptes på Koviken i samband med 
konfi rmandläger den 29 juni 2008.

Det finns gott om män-
niskor runtomkring oss 
som sitter ensamma 
med sin kaffekopp eller 
känner sig osäkra på att 
ta en promenad själva. 
Människor som konstat-
erar att det vore bra att 
få tavlan uppsatt eller 
knappen isydd, men 
själva inte kan längre. 

Har du lite tid över att 
spendera som sällskap 
eller som en hjälpande 
hand? I så fall är kanske 
Bävertjänst någonting 
för dig. 

I ett första steg frågar 
vi efter dig som, oavsett 
ålder, kan och vill erb-

Bävertjänst – fi xa, 
fi ka eller både och?

juda lite av din tid eller 
ditt kunnande. Man kan 
anmäla sig att göra något 
från en till några gånger i 
månaden. Kvällar, dagtid 
eller helger, det bestäm-
mer du. 

Uppstart sker i höst 
med en kortare utbild-
ning på 4 träffar. Du 
som anmäler dig eller 
redan har gjort det kom-
mer att få en inbjudan 
med tider för utbildnin-
gen

Frågor och intressean-
mälan till Karin Fritzon. 
Diakon i Abrahamsberg-
skyrkan. 

Årets konfirmander
Henrik Uggla, Tobias Elinder, 
Bea Schönning, Josefin Sasse, 
Ebba Nilson, Anna Natt 
och Dag, Malin Norrby, Carl 
Engvall, Johannes Henriksson, 
Johan Leek, Erik Schönning, 
Sara Dahl, Theodor Uggla, 
Otis Ingelstam, Anna Os-
carsson, Jonatan Laestander, 
Johannes Kazen Orrefur. 
Ledare: Karin Fritzson, Moa 
Mellbourn, Linda Carlberg, 
Sofia Karsberg, Markus Pet-
tersson, Per Lewin Ronnås, 
Barbro Schönning, Elin Orvik

FOTO: ERIK BRONNER
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Abrahamsbergskyrkans församling
Bävervägen 45,168 30 Bromma

Telefon 08-80 20 70
Fax 08-80 20 73
Mobiltelefon 0704-53 79 47

Telefon till kök och SMU-rum 
08-25 80 73

e-post: abra@abrahamsbergskyrkan.se

Abras hemsida: www.abrahamsbergskyrkan.se
Kontakt: webbmoster@abrahamsbergskyrkan.se 

Plusgiro-konton:
Församlingen: 19 20 42-0
SMU: 35 25 64-9
Missionskonto: 50 69 60-4,
Svenska Missionskyrkan,
ange församling nr 2502
Koviken: 24 94 22-7
Pensionärsföreningen: 32 
60 22-1
Handikappseglarklubben 
Vindens vänner: 81 33 85-2

Adressändring meddelas 
skriftligt till expeditionen

De anställda har 
i regel lediga måndagar.

Öppet
Församlingsexpeditionen
Säkrast når du oss på plats
eller i telefon. 
Tis, tors, fre 10-12

Samtal med pastor eller 
diakon enl ö k per telefon

Pastor och 
församlingsföreståndare
Pär Lewin Ronnås
Bost: 08-768 89 92

Diakon 
Karin Fritzson
Bost 08-80 81 89

PORTO BETALT

Barn- och ungdomsansvarig
Sofi a Karsberg
Bost: 26 42 81
Mobil 073-972 07 82

Församlingens ordförande
Lars Axelsson, tel 08-25 67 08 

SMU:s ordförande
Sara Furuhagen, tel 08-37 30 73

Pensionärsföreningens ordf
Jan-Erling Larsson, 
tel: 08-580 357 47

För att höstmarknaden ska bli en 
trevlig och betydelsefull dag för 
Abrahamsbergskyrkan och dess 
vänner, behövs vi alla på olika sätt.

Vi behöver skänkta före mål. 
Det du inte behöver eller tycker 
om kan någon annan ha glädje av. 
Återbruk är miljöpositivt. 

Bakat, saftat, syltat och färdig-
lagade maträtter upp skattas 
mycket. Märk med innehåll. Vi-
dare uppskattas hantverk. 

Vi behöver också vara många 
som delar på det praktiska arbetet. 

Höstmarknaden är en mötes-
plats, därför är det också en viktig 
uppgift att bjuda in vänner och 
grannar.

Kontakta gärna planeringskom-
mitén om vad Du kan bidra med 
på mejl eller telefon:
eliza.axelsson@glocalnet.net
tel: 08-25 67 08, eller 
elisabeth.haag@bilda.nu, tel: 08-
8014 09. 

Varmt välkommen att göra 8 
november till en rolig och trevlig 
dag!


